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Voorwaarden Milieuschadeverzekering voor agrarische bedrijven 
Dit zijn de voorwaarden Milieuschadeverzekering Agrarisch van FGD Assuradeuren. Ze vormen één geheel 

met de algemene voorwaarden verzekeringen van FGD Assuradeuren.  

 

Voor uw verzekering gelden de afspraken uit de volgende documenten: 

- het polisblad of de polisbladen en de polisaanhangsels; 

- de aanvullende voorwaarden van de verzekering. Op het polisblad staat wat u verzekerd hebt en 

welke aanvullende voorwaarden van toepassing zijn; 

- de algemene voorwaarden verzekeringen FGD Assuradeuren.  

 

De volgorde van de documenten is belangrijk. Kloppen de afspraken uit de verschillende documenten niet 

met elkaar? Dan geldt de volgorde die hierboven staat. Dan gaan bijvoorbeeld de afspraken op het 

polisblad voor de afspraken in de aanvullende voorwaarden.  

 

Het is belangrijk dat u de polisvoorwaarden goed doorleest. Zo weet u wat u moet doen en waar u recht 

op hebt.  

 

Hoe leest u deze polisvoorwaarden? 
In de inhoudsopgave kunt u het hoofdstuk vinden waarover u meer wilt lezen. Zo kunt u snel terugvinden 

wat u zoekt. 

 

Wilt u meer informatie? 
Hebt u vragen over deze verzekering? Neem dan gerust contact met ons op. Is de verzekering gesloten via 

een verzekeringsadviseur? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. 
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Uitleg van gebruikte begrippen 
Om deze polisvoorwaarden zo begrijpelijk mogelijk te maken, leggen wij enkele begrippen en woorden 

uit. Hieronder vindt u de begrippen die voorkomen in deze voorwaarden.  

 

- Bedrijfsschade: daling van de brutowinst door een vermindering van de productie en/of omzet van het 

op het polisblad genoemde bedrijf als gevolg van een verzekerde gebeurtenis. Kosten die tijdens de 

uitkeringstermijn stoppen, vallen niet onder bedrijfsschade. Ook boetes of kosten door het niet of 

vertraagd nakomen van contracten vallen niet onder bedrijfsschade. 
- Brutowinst: de opbrengt van productie, omzet of verleende diensten, verminderd met de variabele 

kosten. 
- Derden: iedereen, behalve de verzekerde. 

- Emissie: het onvoorzien vrijkomen van gassen, vloeistoffen en/of fijn verdeelde vaste stoffen. Een 

reeks van emissies die met elkaar samenhangen of uit elkaar voortvloeien wordt als één emissie 

beschouwd. We gaan ervan uit dat een reeks van emissies zich heeft voorgedaan op het moment van 

de eerste emissie.  

- Geldigheidsduur: de periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de datum waarop de 

verzekering eindigt. 

- Sanering: het ongedaan maken van de verontreiniging. 

- Schade aan zaken: beschadiging van zaken. Hieronder valt ook vervuiling, vernietiging of vermissing 

van zaken.  

- Verkoopwaarde: het bedrag dat het gebouw bij verkoop opbrengt, exclusief het bedrag voor de 

grond. 

- Verontreiniging: de aanwezigheid van: 

- een stof in of op de bodem of het oppervlaktewater in een zodanige concentratie dat de 

toepasselijke overheidsnormen (streefwaarde of een overeenkomstige waarde) die gelden op het 

moment dat de aanwezigheid van de stof zich manifesteert, worden overschreden; 

- asbest in een zodanige concentratie dat de toepasselijke overheidsnormen, die gelden op het 

moment dat de aanwezigheid van asbest zich manifesteert, worden overschreden.  

- Verzekerde locatie: het in de polis vermelde risicoadres en de grond in Nederland die u gebruikt voor 

uw bedrijfsuitvoering.  

- Verzekeringsjaar: een periode van twaalf maanden vanaf de premievervaldatum en elke aansluitende 

periode van gelijke duur. Is de periode vanaf het begin van de verzekering tot de premievervaldatum 

of vanaf de premievervaldatum tot de einddatum korter dan twaalf maanden, dan beschouwen wij 

deze periode ook als een verzekeringsjaar. Bij een looptijd korter dan twaalf maanden is het 

verzekeringsjaar gelijk aan de looptijd.  
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Algemeen 
In deze voorwaarden leest u wat de milieuschadeverzekering inhoudt. U leest wat er wel en niet 

verzekerd is en welke kosten wij vergoeden.  

 

1. Wat is verzekerd? 
Wij vergoeden de schade uitsluitend als die is ontstaan door een onvoorziene gebeurtenis die 

hieronder is genoemd.  

- Aanrijding en aanvaring 

Schade door aanrijding of aanvaring van zaken. Hieronder valt ook schade aan zaken door lading 

van een voertuig of vaartuig dat door aanrijding of aanvaring van zaken van dat voertuig of 

vaartuig is afgevallen of daaruit is gestroomd.  

- Brand, naburige brand en het blussen daarvan 

Schade door brand. Brand is een vuur met vlammen dat buiten een haard brandt en zich uit 

eigen kracht verspreidt.  

De volgende situaties vallen dus niet onder brand: 

- zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien; 

- doorbranden van elektrische apparaten en motoren; 

- oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. 

Schade ontstaan door en tijdens het blussen en bestrijden van de brand valt ook onder schade 

door brand. Dit geldt ook voor materiële schade ontstaan bij het redden van zaken, waaronder 

schade door wegraken of diefstal, schade aan zaken die het gevolg is van door bevoegde 

autoriteiten genomen maatregelen om de voortgang van de brand te beperken en schade door 

een naburige brand.  

- Blikseminslag 

Schade door blikseminslag. Blikseminslag is een ontlading van atmosferische elektriciteit naar 

de aarde toe, waardoor op de plek van de inslag aantoonbare schade ontstaat aan het 

aardoppervlak en/of zaken die daarop aanwezig zijn.  

Schade door inductie/overspanning is uitsluitend verzekerd als ook andere sporen van 

blikseminslag aan uw gebouw of inventaris/goederen aanwezig zijn.  

- Bomen, kranen en heistellingen 

Schade door omvallen van bomen en het afbreken van takken. Schade door het omvallen van 

kranen en heistellingen en door het losraken van onderdelen daarvan valt ook onder de 

dekking. 

- Bovengrondse tanks, silo’s etc. 

Schade door breken, scheuren of barsten van bovengrondse tanks, drums, silo’s, foliebassins en 

mestzakken en daarop aangesloten bovengrondse leidingen, mits dit een gevolg is van een van 

buiten komend onheil.  

Schade door het vullen van vast opgestelde bovengrondse tanks, silo’s foliebassins en 

mestzakken. 

- Diefstal na braak 

Schade ontstaan door diefstal na braak. 
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- Eigen gebrek 

Schade als gevolg van een eigen gebrek van gebouwen en roerende zaken op de verzekerde 

locatie, waarbij het eigen gebrek is veroorzaakt door fouten in ontwerp, constructie, uitvoering 

of materiaalkeuze. Voorwaarde is dat u hebt voldaan aan de onderhoudsverplichtingen.  

Voor installaties, machines en leidingen geldt deze dekking alleen als de verontreiniging binnen 

vijf jaar na oplevering ontdekt wordt. Gaat het om eigen gebrek in een onderdeel dan geldt de 

datum waarop dat onderdeel is vernieuwd en (op)geleverd. Deze beperking geldt niet als de 

installaties, machines en leidingen voldoen aan de geldende overheidsvoorschriften. 

- Inductie, overspanning 

Schade aan installaties door te hoge spanning / inductie. 

- Laden en lossen 

Schade door het laden en/of lossen van stoffen die zich bevinden in gesloten emballage. 

- Lucht- of ruimtevaartuig 

Schade door een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig. Schade 

door projectielen, voorwerpen, lading en ontploffingsmiddelen die vastzitten, vallen, vloeien of 

worden geworpen uit een lucht- of ruimtevaartuig. 

- Ontploffing 

Schade door ontploffing. Onder een ontploffing verstaan we een plotselinge en hevige 

uitbarsting van gassen of dampen. Ook schade door vuurwerk en explosieven valt daaronder.  

U bent ook verzekerd voor schade door een ontploffing die is ontstaan door een eigen gebrek 

van het gebouw of een deel daarvan. 

Ontstaat de ontploffing in een vat? 

Door de druk van de vrijgekomen gassen, dampen of vloeistoffen, moet de wand van het vat 

gespleten zijn. En de druk binnen en buiten het vat aan elkaar gelijk worden. 

Is dat niet zo of ontstaat de ontploffing niet in een vat? 

Dan moet de explosie ontstaan doordat gassen en dampen vrijkomen bij een scheikundige 

reactie. Die reactie moet bestaan uit vaste, vloeibare, gas- of dampvormige stoffen of een 

mengsel daarvan.  

- Relletjes en opstootjes 

Schade door incidentele geweldmanifestaties, die het niveau van ruzie overstijgen. 

- Storm 

Schade door storm. Met storm bedoelen we een windsnelheid van minstens 14 meter per 

seconde. Dat is windkracht 7 of meer. 

Schade aan roerende zaken is uitsluitend verzekerd als deze in uw gebouw aanwezig zijn en het 

gebouw ook door storm is beschadigd. Dit geldt niet als het gebouw aan twee of meer zijden 

open is.  

- Vandalisme 

Schade door vandalisme als iemand door middel van braak het gebouw is binnengedrongen of 

heeft geprobeerd binnen te dringen.  

- Vorst 

Schade door vorst. 

- Overig 

Schade door alle overige van buiten komende onheilen. 

  



 
 

 7   milieuschadeverz. agrarisch FGD 2022-02 
 

2. Waarvoor bent u verzekerd? 

2.1. Schade op/aan verzekerde locatie 

Met deze verzekering bent u verzekerd voor: 

- kosten van sanering van de verzekerde locatie. 

- andere schade aan zaken van verzekerde(n), inclusief de daaruit voortvloeiende schade, 

ontstaan op de verzekerde locatie als direct en uitsluitend gevolg van de sanering. 

- bedrijfsschade, waaronder ook de kosten ter voorkoming of beperking hiervan, als gevolg van 

het niet of niet op normale wijze kunnen uitoefenen van bedrijfsactiviteiten als direct en 

uitsluitend gevolg van de sanering. 

Een en ander mits: 

- de sanering betrekking heeft op een verontreiniging die het rechtstreekse en uitsluitende 

gevolg is van een emissie, veroorzaakt door één of meer van de verzekerde gebeurtenissen, 

genoemd in hoofdstuk 1.  

- andere schade aan zaken voortvloeit uit een verontreiniging van de bodem, het 

oppervlaktewater of een andere al dan niet ondergronds(e) water(gang) als rechtstreeks en 

uitsluitend gevolg van een dergelijke emissie.  

- de verzekerde gebeurtenis plaatsvond tijdens de looptijd van de verzekering. 

- binnen één jaar nadat de verzekerde gebeurtenis plaatsvond aanspraak is gemaakt op 

schadevergoeding via deze verzekering.  

2.2. Schade van derden 

Deze verzekering is ook ten behoeve van derden. Derden kunnen pas aanspraak op vergoeding 

maken, als wij daarover van u een schriftelijke verklaring hebben ontvangen. Dit noemen we een 

derdenbeding.  

Schade van derden is verzekerd, mits: 

- de verzekerde gebeurtenis plaatsvond op de verzekerde locatie. 

- de verzekerde gebeurtenis plaatsvond tijdens de geldigheidsduur van de verzekering. 

- de sanering betrekking heeft op verontreiniging als rechtstreeks gevolg van een emissie die  is 

veroorzaakt door een verzekerde gebeurtenis genoemd in hoofdstuk 1. 

- andere schade aan zaken van derden voortvloeit uit verontreiniging van de bodem, het 

oppervlaktewater of een andere al dan niet ondergronds(e) water(gang) als rechtstreeks gevolg 

van de emissie. 

- u binnen één jaar nadat de verzekerde gebeurtenis plaatsvond aanspraak maakt op 

schadevergoeding via deze verzekering. 

2.3 Namelding 

Na het einde van de verzekering blijft de dekking uitsluitend van kracht voor verontreiniging en 

schade aan zaken die ontstaan is tijdens de geldigheidsduur van de verzekering en die u ontdekt 

binnen één jaar na einde van de verzekering.  

De dekking namelding geldt alleen als: 

- u de verzekering hebt opgezegd; 

- wij de verzekering hebben opgezegd met ingang van de op het polisblad vermelde 

contractvervaldatum; 
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- wij de verzekering hebben opgezegd bij opheffing van het bedrijf, beëindiging van beroep of 

bedrijfsactiviteiten waarop de verzekering betrekking heeft of zodra het verzekerd belang door 

verkoop of op andere wijze is overgegaan.  
 

3. Wat valt buiten de verzekering? 
- Aardbeving of vulkanische uitbarsting 

Schade door een aardbeving of vulkanische uitbarsting is niet verzekerd. Het gaat om schade die 

ontstaat tijdens de aardbeving of vulkanische uitbarsting en om schade die pas duidelijk wordt 

in de 24 uur daarna.  

- Bestaande verontreiniging 

U bent niet verzekerd voor kosten die veroorzaakt zijn door, optreden bij of voortvloeien uit een 

verontreiniging die al bestond op het moment dat de verzekerde gebeurtenis plaatsvond.  

- Genetische modificatie 

U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door genetische modificatie.  

- Overtreding voorschriften 

U bent niet verzekerd voor een schade die veroorzaakt is door het bewust niet opvolgen van 

een voorschrift van de overheid, als dat gebeurt in opdracht van of met goedvinden van: 

- verzekeringnemer, een lid van de directie of de bedrijfsleiding; 

- een functionaris die in uw bedrijf belast is met de verantwoordelijkheid voor de naleving van 

deze voorschriften.  

- Opzet of nalatigheid / merkelijke schuld 

U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door uw opzet of nalatigheid of schade waaraan 

u in ernstige mate schuldig bent. Ook niet als u zich niet bewust bent van uw nalatigheid of 

schuld.  

Indien de verzekerde een rechtspersoon is, dan bedoelen we hier met verzekerde een lid van de 

directie of de bedrijfsleiding.  

 

4. Premie 
De premie bepalen wij aan de hand van een aantal variabele factoren. 

 

Wij hebben het recht om periodiek gegevens bij u op te vragen die wij nodig hebben om de premie 

opnieuw vast te stellen. U bent verplicht deze gegevens aan ons door te geven binnen de termijn 

die wij daarvoor stellen. Na ontvangst van de gegevens stellen wij op grond daarvan de nieuwe 

premie vast. De nieuwe premie geldt met ingang van het volgende verzekeringsjaar. 

Voldoet u niet binnen de gestelde termijn aan ons verzoek, dan hebben wij het recht de premie te 

verhogen met 50%. Wij kunnen een hoger percentage aanhouden, als wij gegevens hebben die dit 

rechtvaardigen.  

Als u na verhoging van de premie alsnog opgave doet van de gevraagde gegevens, dan berekenen 

wij de premie op grond van deze opgave. De nieuwe premie geldt met ingang van de datum 

waarop wij uw opgave ontvangen. 

 



 
 

 9   milieuschadeverz. agrarisch FGD 2022-02 
 

5. Wat vergoeden wij? 
Schade aan verzekerde locatie 

- Wij vergoeden per emissie maximaal het verzekerde bedrag dat op het polisblad staat vermeld 

als de verzekerde schadegebeurtenis op de verzekerde locatie plaatsvond. 

- Wij vergoeden maximaal € 50.000,00 per gebeurtenis met een maximum van € 100.000,00 per 

verzekeringsjaar als de verzekerde gebeurtenis buiten de verzekerde locatie plaatsvond. Wij 

doen dat alleen als de schade niet op een andere verzekering gedekt is. 

- Wij vergoeden maximaal € 50.000,00 bedrijfsschade met een maximum van € 100.000,00 per 

verzekeringsjaar. Wij doen dat alleen als de schade niet op een andere verzekering gedekt is.  

De uitkeringstermijn is maximaal tweeënvijftig weken gerekend vanaf het moment dat u uw 

bedrijfsactiviteiten niet meer of nog maar gedeeltelijk kon voortzetten.  

De uitkeringstermijn is maximaal tien weken als: 

- u uw bedrijf beëindigt; 

- uw bedrijf failliet gaat; 

- u binnen 8 weken na de stagnatie nog geen pogingen hebt gedaan uw bedrijfsactiviteiten weer 

op volle capaciteit te brengen.  

Wij vergoeden de bedrijfsschade alleen als die niet op een andere verzekering is gedekt. 

 

In geval van verontreiniging vergoeden wij: 

- kosten van sanering van de verzekerde locatie; 

- bedrijfsschade als gevolg van het niet of niet op normale wijze kunnen uitoefenen van uw 

bedrijfsactiviteiten als direct gevolg van de sanering. Hieronder vallen ook de kosten die u 

maakt ter voorkoming en beperking van bedrijfsschade. 

- schade aan zaken ontstaan op de verzekerde locatie, die het gevolg is van de verontreiniging of 

daaruit voortvloeit.  

 

Schade van derden 

Wij vergoeden per emissie maximaal het verzekerde bedrag dat op het polisblad staat vermeld.  

Als wij ook schade en kosten aan de verzekerde locatie vergoeden, trekken wij dat bedrag hiervan 

af.   

 

In geval van schade van derden vergoeden wij: 

- kosten van sanering van een locatie bij het behoud waar een derde belang bij heeft omdat hij 

eigenaar is, zakelijk rechthebbende is of het risico draagt; 

- schade aan zaken van derden ontstaan buiten de verzekerde locatie, die het gevolg is van de 

verontreiniging of daaruit voortvloeit.  

- bedrijfsschade van derden als gevolg van het niet of niet op normale wijze kunnen uitoefenen 

van  bedrijfsactiviteiten als direct gevolg van de sanering. Hieronder vallen ook de kosten ter 

voorkoming en beperking van bedrijfsschade. 

 

Wat vergoeden wij nog meer? 

Wij vergoeden binnen de grenzen van het verzekerde bedrag: 

- Bereddingskosten 

Bereddingskosten die u moet maken als gevolg van een verzekerde gebeurtenis.  

Dit zijn de kosten van maatregelen die u moet nemen om een verzekerde schade te beperken of 
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een onmiddellijk dreigend gevaar van schade die binnen de dekking van de verzekering zou 

vallen, te voorkomen of te verminderen. Ook schade die ontstaat aan zaken die u hierbij inzet, 

valt onder de bereddingskosten; 

- Expertisekosten 

Dit zijn de kosten en het salaris van alle experts en de door hen geraadpleegde deskundigen.  

Wij vergoeden voor de door u ingeschakelde experts en deskundigen niet meer dan het salaris 

en de kosten die de door ons benoemde experts en deskundigen ons in rekening brengen. 

Bovendien moeten ze betrekking hebben op het vaststellen van de hoogte van de schade.  

- Preventieve opruimingskosten 

Onder preventieve opruimingskosten verstaan we de kosten van het opruimen van stoffen en 

voorwerpen die een gevaar zijn voor verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater of 

een andere al dan niet ondergronds(e) water(gang) als ze niet zouden worden opgeruimd. Wij 

vergoeden deze kosten alleen als die niet op een andere verzekering zijn gedekt; 

- Kosten opruimen asbest 

Kosten in verband met het opruimen en afvoeren van asbest. Wij vergoeden deze kosten alleen 

als die niet op een andere verzekering zijn gedekt. 

- Kosten herstel bestrating en beplanting 

Kosten van herstel van beschadigde bestrating en beplanting als gevolg van de sanering. Wij 

vergoeden deze kosten alleen als die niet op een andere verzekering zijn gedekt; 

- Noodzakelijke kosten 

Kosten die noodzakelijk zijn om de sanering uit te voeren, waaronder de kosten van 

hulpconstructies. Wij vergoeden deze kosten alleen als die niet op een andere verzekering zijn 

gedekt; 

- Kosten van afbraak, herstel en/of herbouw 

Kosten van herstel die het noodzakelijke gevolg zijn van de sanering, waaronder de kosten van 

afbraak en herbouw. Wij vergoeden deze kosten alleen als die niet op een andere verzekering 

zijn gedekt. 

De vergoeding van de kosten van herstel en/of herbouw is maximaal het verschil tussen de 

verkoopwaarde van het gebouw vlak vóór en vlak na de in het kader van de sanering 

noodzakelijke afbraak; 

- Kosten herstel ondergrondse pijpen, leidingen en/of kabels 

Kosten van herstel of vervanging van ondergrondse pijpen, leidingen en/of kabels die als gevolg 

van de verontreiniging beschadigd zijn geraakt. Wij vergoeden deze kosten alleen als die niet op 

een andere verzekering zijn gedekt.  

 

Wettelijke rente 

Als er dekking is, betalen wij boven het verzekerde bedrag de wettelijke rente, die verschuldigd 

is over de schade of kosten. Wij vergoeden de wettelijke rente tot maximaal het 

verzekerd bedrag dat voor die aanspraak geldt. De wettelijke rente kunt u opvragen vier weken 

nadat wij alle gegevens hebben ontvangen waarop de schadevergoeding kan worden vastgesteld. 
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Wat als het verzekerde bedrag onvoldoende is? 

Als het verzekerde bedrag onvoldoende is om alle schade en kosten te vergoeden, geldt het 

volgende:. 

- Bij schade aan de verzekerde locatie geven we voorrang aan de belangen van de 

verzekeringnemer. 

- Bij schade van derden berekenen we de schadevergoeding naar verhouding van het verzekerde 

bedrag. Als wij ook schade en kosten aan de verzekerde locatie vergoeden, trekken wij dat 

bedrag af.  Als later blijkt dat nog andere derden schade hebben, dan vergoeden wij hen voor 

zover er nog ruimte is in het verzekerde bedrag.  

 

6. Wat zijn de regels bij schade? 

6.1 Uw verplichtingen 

Bij een schade hebt u een aantal verplichtingen die we noemen in de algemene voorwaarden 

verzekeringen.  

 

Ook geeft u aan ons door welke andere verzekeringen van toepassing zijn op het moment van de 

schade. 

6.2 Hoe stellen wij de schade vast? 

Er zijn drie manieren waarop wij de omvang van de schade en hoogte van kosten kunnen 

vaststellen:  

- Wij doen dat in onderling overleg. 

- Wij laten dat doen door één expert, mits we het daar onderling over eens zijn. 

- Wij laten dat doen door twee experts.  

In dat geval benoemt u een expert en benoemen wij een expert. Daarnaast benoemen deze 

experts een derde expert, voordat zij aan hun werkzaamheden beginnen.   

Beide eerste experts stellen de schade vast. Als deze twee experts niet tot overeenstemming 

kunnen komen, stelt de derde expert het schadebedrag vast. Hij blijft daarbij tussen de 

schadebedragen die de beide andere experts hebben vastgesteld. De beslissing van de derde 

expert is bindend.  

Alle experts stellen de schade vast op basis van dezelfde rapporten van bodemonderzoek en/of 

saneringsplan, mits deze voldoen aan de geldende kwaliteitsnormen. De experts maken ook 

gebruik van de opgaven en inlichtingen die u aan hen verstrekt. De schade die de experts 

vaststellen geldt als enig bewijs voor de hoogte van de schade.  

Wij vergoeden de expertisekosten zoals beschreven in hoofdstuk 5.  

 

Het inschakelen van een expert houdt niet automatisch in dat u voor een schadevergoeding in 

aanmerking komt. 
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7. Andere verzekeringen 
Deze verzekering biedt geen dekking als de verzekerde schade ook op een polis bij een andere 

verzekeraar is verzekerd of zou zijn verzekerd, als deze verzekering niet zou hebben bestaan.  

 

U bent wel verzekerd voor het deel van het schadebedrag, dat niet door die andere verzekeraar 

wordt uitgekeerd. Met uitzondering van het eigen risico dat bij die andere verzekeraar van kracht 

is.  

 

Heeft uw verzekering bij de andere verzekeraar een zelfde bepaling als deze? Of worden wij het 

niet eens met de andere verzekeraar? Dan regelt de verzekeraar die het eerst door u is benaderd, 

de schade.  

 

8. Wat zijn de regels bij sanering? 
Bij sanering geldt een aantal regels: 

- U bent belast met de voorbereiding en regeling van de sanering. 

- U houdt zich aan onze aanwijzingen. 

- Voordat u gaat saneren, stelt u een saneringsplan op. Pas nadat wij dit plan hebben 

goedgekeurd, kunt u gaan saneren. 

- Wij geven aan vóór welke datum u moet beginnen te saneren. Gaat u later saneren, dan hebt u 

geen recht meer op vergoeding van de saneringskosten en de meeverzekerde kosten.  

Wij mogen in dat geval de verzekering stoppen.  Wij laten u dat via een brief weten, twee 

weken voordat wij de verzekering stoppen. 

- Als een bestaande verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater of een andere al dan 

niet ondergronds(e) water(gang) toeneemt door een verzekerde gebeurtenis, vergoeden wij de 

kosten genoemd in hoofdstuk 5 ‘Wat vergoeden wij nog meer?’ 

Deze regels gelden ook voor een derde die aanspraak op de dekking maakt.  

 

9. Risico-inspectie 
Wij hebben altijd het recht de verzekerde locatie(s) te (laten) inspecteren. U bent verplicht hieraan 

alle medewerking te verlenen binnen de termijn die wij daarvoor stellen.  

Naar aanleiding van de inspectie kunnen wij u verplichten binnen een bepaalde termijn 

maatregelen te treffen, die wij nodig vinden voor de dekking van het verzekerde risico.  

Verleent u geen medewerking aan de inspectie of treft u niet de gevraagde maatregelen binnen de 

bepaalde termijn, dan hebben wij het recht de verzekering met onmiddellijke ingang te stoppen.  
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10. Welke informatie geeft u aan ons door? 
Als u de verzekering afsluit, geeft u ons informatie, onder andere over uw bedrijfsactiviteiten. 

 

Verandert de informatie die u hebt doorgegeven, dan geeft u dat binnen dertig dagen aan ons 

door. Bij een te late melding, schorsen wij de dekking vanaf het moment van risicowijziging. 

 

U moet ons in ieder geval informeren als: 

- u de bedrijfsactiviteiten uitbreidt; 

- u de bedrijfsactiviteiten verandert. 

  

Als wij de informatie over de verandering(en) van u hebben ontvangen, beoordelen wij de nieuwe 

situatie. Er zijn dan vier mogelijkheden. 

1. Wij zetten uw verzekering ongewijzigd voort. 

2. Wij zetten uw verzekering voort, maar de premie en/of voorwaarden veranderen. 

3. Wij stoppen de verzekering. Wij laten u dat twee maanden van te voren weten door u hierover 

een brief te sturen. 

4. Wij stoppen de verzekering omdat er sprake is van een zodanige wijziging van het risico dat wij 

de verzekering niet zouden zijn aangegaan na deze wijziging. Wij laten u dat dan één maand van 

te voren weten door u hierover een brief te sturen.  

 

10.1 Verkoop van uw bedrijf 

Bij verkoop is uw bedrijf nog dertig dagen verzekerd voor de nieuwe eigenaar. Als de nieuwe 

eigenaar elders een milieuschadeverzekering sluit, stoppen wij uw verzekering onmiddellijk.  

Na dertig dagen zetten wij de verzekering alleen voort op naam van de nieuwe eigenaar als wij 

daarover overeenstemming hebben bereikt met de nieuwe eigenaar. 

10.2 Overlijden  

Als u komt te overlijden, dan loopt de verzekering gewoon door.  

Uw erfgenamen kunnen de verzekering opzeggen. Wij kunnen de verzekering opzeggen binnen 

negen maanden nadat het overlijden bekend was, met een opzegtermijn van dertig dagen.  
 


